
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 9. TŘÍDA – 1. 6. – 5. 6. 2020 

Český jazyk  

Mluvnice:  

 Pokračujeme v sérii testů, tento týden Vás čeká už poslední: 

https://procvicprijimacky.cermat.cz/ - přihlas se (kód sis uložil/a minulý týden) nebo si vygeneruj nový kód, 

v dolní části vyber: 

 Vyberte test pro: čtyřleté obory a nástavbová studia 

 Předmět: český jazyk 

 Forma testu:  Celý test 

 Vyberte test: 2019 – 1. řádný termín 

 Otevřít test – přečti si pokyny  

Pokud máš možnost, vytiskni si záznamový arch, do něj si zapisuj správné odpovědi, nebo si odpovědi piš do 

sešitu. 

 Zahájit procvičování 

 Jakmile zodpovíš otázku, klikni na HOTOVO a pokračuj dále. 

 Až si projdeš celý test, klikni na VYHODNOCENÍ. Test si znovu projdi a postupně oboduj. Na konci se 

objeví výsledek, ten vyfoť a pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 OPČ 2 – souhrnné opakování : pošli na email cv. 1 a 2 (spejzlova@zsvacov.cz) 

str. 54 / cv. 1, 2 - zapisuj do sešitu mluvnice (u cv. 1 – grafický zápis souvětí + druh souvětí, u cv. 2 

rozbor na větné členy = „pavouka")  

str. 56 / cv. 6 – doplň čárky a vynechaná písmena 

 

Literatura: 

 zapiš 5. knihu do čtenářského deníku (na příští týden připravím pracovní list, který se bude 

vztahovat k 4. a 5. knize) 

Divadlo Járy Cimrmana 

 vypiš si do literárního sešitu informace z Čítanky ze str. 112 

 vyhledej a napiš některé herce, kteří prošli tímto divadlem 

 zhlédni video: (záznam jedné divadelní hry tohoto divadla, plná humoru a smíchu) 

https://www.youtube.com/watch?v=FfIILqRSMzw 

 napiš, o čem je divadelní hra, kterou jsi měl možnost vidět, jak se ti tato hra líbila (rozsah: 10 řádek) 

vše pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 
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Dějepis  

Politické procesy (učebnice str. 129 až 131) 

https://www.jsns.cz/lekce/15535-pripad-dr-horakova#film  - stiskni přehrát ukázku (pokud budeš chtít, 

přehraj si celý film) 

Do sešitu dějepisu si zapiš:  

1/ Co byly vykonstruované politické procesy? 

2/ Kolika lidí se procesy týkaly a kolik jich bylo popraveno? 

2/ Proti kterým skupinám osob byly vedeny politické procesy a proč? 

2/ Z čeho byli obviněni a za co podle obžaloby popraveni: 

  Heliodor Píka 

  Milada Horáková 

  Rudolf Slánský                       

odpovědi    pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

 

Německý jazyk  

EINHEIT 8 

● učebnice -  str. 72 / cv. 10 – doplň 2. a 3. stupeň a utvoř větu (napiš do sešitu) 

př. Er spielt gut Klavier, aber besser spielt er Klavier. Am besten spielt er Flöte. 

 

           str. 72/ cv. 11 – napiš do sešitu  

           str. 72 / cv. 12 – ústně (tvoř věty podle vzoru) 

 

● vyplň online kvíz – stupňování přídavných jmen 

https://forms.gle/hE2B1VrmAsFeKXZNA 
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Anglický jazyk 

Zdravím vás, deváťáci, 

jsem ráda za úkoly, které mi posíláte. Bohužel vás moc není. Zkuste to napravit a poslat mi nějaké úkoly, ať 

vidím, jak na tom v angličtině jste. Děkuji. 

Dokončili jsme lekci a čeká nás nová Unit 6. 

Opište/nalepte si slovíčka Unit 6 do slovníčku a postupně se je učte

 

Učebnice str.58/ text Television – poslechněte si rozhovor (poslech na stránkách školy), přečtěte si 

                                                            ho a přeložte 

 

Učebnice str.58/cv. 2 – do sešitu odpovězte na otázky celou větou 

                        - vypracované věty naskenujte/vyfoťte a pošlete do pátku na: fridrichova@zsvacov.cz 

 

Učebnice str. 59/cv. 4 – ústně přiřadit obrázky 

Pracovní sešit str. 52/cv.2 

Pracovní sešit str. 53/cv. 3, 4, 5 
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Matematika 

Lomené výrazy 

1. Krácení lomených výrazů: 

 

Úkol: pracovní sešit – algebra: str. 40/ cv. 2, 3, 4, 5 

2. Rozšiřování lomených výrazů: 

 

Úkol: pracovní sešit – algebra: str. 41/ cv. 1, 2 

3. Sčítání a odčítání lomených výrazů: 

 
Úkol: pracovní sešit – algebra: str. 42 – 43 
 
4. Násobení lomených výrazů: 

- násobení zlomků: pravidlo pro násobení (čitatel . čitatel; jmenovatel . jmenovatel); než začnu násobit 
lomené výrazy, stejně jako u zlomků krátím (křížem nebo pod sebou) 
  
Úkol: pracovní sešit – algebra: str. 44 – 45 

5. Dělení lomených výrazů: 

- používá se pravidlo pro dělení zlomků: 1. lomený výraz opíši, dělení změním v násobení a u 2. lomeného 
výrazu, prohodím čitatele s jmenovatelem, pak násobím 
 
Úkol: pracovní sešit – algebra: str. 45 

 

 

 

 

 



Fyzika 

- učebnice str. 74 – 85: přečíst – Měření vzdáleností ve vesmíru, Orientace na obloze 
- poznámky si přepiš nebo vytiskni a nalep do sešitu: 
 
Měření vzdáleností ve vesmíru 
- k vyjadřování vzdáleností ve vesmíru se užívají jednotky: 

 astronomická jednotka (AU) – střední vzdálenost Země – Slunce 

 světelný rok (ly) – dráha světla za tropický rok 
 
Orientace na obloze 
- souhvězdí je oblast hvězdné oblohy s přesně určenými dohodnutými hranicemi 
- ve většině souhvězdí se můžeme orientovat podle několika jasných hvězd vytvářejících charakteristická 
seskupení 
- hvězdy v souhvězdí spolu prostorově nijak nesouvisejí, ve většině případů jsou ve velmi odlišných 
vzdálenostech od Země 
- severní světový pól je určen průsečíkem zemské osy s nebeskou sférou 
- v současnosti se velmi blízko severního světového pólu nachází Polárka, tato hvězda zachovává během 
celé noci na obloze stále stejnou polohu 
- orientaci na noční obloze provádíme podle souhvězdí, obrazce vytvořené nejjasnějšími hvězdami 
souhvězdí jsou zakresleny na hvězdné mapě 
 
Úkoly: 
1. Podívej se na tento odkaz: https://www.slideserve.com/ronni/orientace-na-obloze 
2. Vylušti osmisměrku: jádro, kometa, hvězda, záření, Doppler, pohyb hvězd, fúze, lev, hydra, had, meteor, 

rys, holub, plán, Vlasy Bereniky – zkr., oděv        Tajenku mi pošli! 

K S L J Á D R O O Z 
O F U E A R D Y H Á 
M H Ú H V Ě Z D A Ř 
E A H Z V B V V B E 
T D Ě Z E U P L Á N 
A D O P P L E R D Í 
S Y R Í R O E T E M 
P O H Y B H V Ě Z D 

 

 

Chemie  

Dusíkaté deriváty uhlovodíků 

1. Vypracuj testík a zopakuj si znalosti o karboxylových kyselinách 

https://forms.gle/UJrnxQZdqKEcxna48  

 

2. Podle učebnice (str. 53 – Dusíkaté deriváty) odpověz na následující otázky:    

pošli mi svou práci 

a) Jak dělíme dusíkaté deriváty uhlovodíků? 

b) Jakou předponu mají v názvu látky s funkční skupinou – NH2? 

c) Jakou předponu mají v názvu látky s funkční skupinou – NO2? 

d) Co se skrývá pod zkratkou TNT a k čemu to slouží? 

e) K výrobě anilinových barev se používá látka s názvem anilin (=aminobenzen). Jaký má vzorec? 
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Přírodopis 

Geologické dějiny Země II    Svou práci mi pošli 

Podle učebnice (strana 108 až 110 a tabulka str. 103) vypracuj následující úlohy: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis  

Ze zeměpisu posílám již poslední domácí přípravu v tomto školním roce.  

Příští týden již bez zeměpisu.  

● CESTOVNÍ RUCH  

Věřím, že všichni rádi cestujete a poznáváte jiné krajiny. Tento týden jsem pro Vás připravila jednoduchý 

úkol, který by Vás mohl bavit.   

Do mapy Evropy vybarvi zelenou barvou dva státy, které jsi již navštívil(a). Modrou barvou vybarvi dvě 

země, které bys v budoucnu rád(a) navštívil(a) a červenou vybarvi dvě země, kam bys rozhodně jet 

nechtěl(a). Doplň tabulku. 

Budu ráda, když mi tento úkol pošleš na můj mail. Pokud nemáš možnost tisku, stačí pouze tabulka. Děkuji!  

 

 

 


